
YARIS CROSS



DVOJAKÁ 
OSOBNOSŤ
Bez ohľadu na to, kam vás život zaveje, 
s Yarisom Cross všetko hravo zvládnete. 
V tomto vozidle, ktoré ponúka vlastnosti 
pravého SUV ideálneho do mesta aj za jeho 
hranice, sa snúbi odvážny, kultivovaný vzhľad 
s priestranným interiérom a vyvýšenou 
polohou za volantom. Vďaka výkonnej 
kombinácii hybridnej pohonnej jednotky 
a inteligentného pohonu všetkých kolies, 
ktorá vás vždy udrží v pohybe, 
sa s absolútnou istotou dostane všade, 
kam chcete, a kedykoľvek chcete. 
Hor sa na cesty!
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VŽDY 
V POHYBE
Stačí sa posadiť a hneď uvidíte svet z celkom 
novej perspektívy. Väčšia svetlá výška 
modelu Yaris Cross vám spolu s vyvýšenou 
polohou za volantom dodáva sebadôveru, 
aby ste sa s mestom popasovali 
po svojom. Mohutné blatníky, široký postoj 
a veľké pôsobivé zliatinové disky kolies 
mu prepožičiavajú nezameniteľný vzhľad, 
no vďaka kompaktným rozmerom sa v rušných 
mestských uliciach budete okamžite 
cítiť ako doma. Yaris Cross je pravé SUV, 
ktoré vás udrží na cestách. A to zásluhou 
úžasnej stability inteligentného pohonu 
všetkých kolies, ako aj vďaka priestrannému 
a všestrannému interiéru, ktorý dokonale splní 
vaše každodenné potreby.
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NEUTÍCHAJÚCA 
ENERGIA
Yaris Cross poháňa štvrtá generácia hybridného 
systému bez nutnosti nabíjania, s ktorým je každá 
jazda hračkou, či už v pomalej mestskej premávke 
alebo na diaľnici. Nová hybridná pohonná 
jednotka s 1,5‑litrovým motorom a výkonom 
116 koní je bezkonkurenčne najvýkonnejšia 
a najúspornejšia v tejto triede vozidiel. 
Dokáže v tej správnej chvíli hladko prepnúť 
zo zážihového motora na elektrický pohon, 
čím zabezpečí plynulé, citlivé zrýchlenie 
a mimoriadne nízku spotrebu paliva. K tomu 
sa pridáva i schopnosť prejsť ešte väčšiu 
vzdialenosť úplne bez emisií. Keď toto SUV 
už raz naštartujete, nič vás nezastaví.

SEBAISTOTA V POHYBE

Základy, na ktorých stojí 
Yaris Cross, tvorí podvozková 
platforma TNGA a systém 
hybridného pohonu. Práve vďaka 
nim je ako stvorený pre potešenie 
z jazdy a šetrný k životnému 
prostrediu. Nízko položené ťažisko 
a tuhá karoséria mu dodávajú 
obratnosť pri kľučkovaní 
preplnenými mestskými ulicami 
a tiež dynamiku na kľukatých 
okresných cestách. Pridajte k tomu 
najnižšiu spotrebu v triede 
a pôsobivo nízke emisie CO₂ 
a zistíte, že život zrazu beží ako 
po masle.

ŠPECIFIKÁCIE MOTORA
1.5 Hybrid e‑CVT benzín

VÝKON
116 koní

SPOTREBA PALIVA
4,4–5,0 (FWD) / 4,7–5,1 
(AWD-i) l/100 km

EMISIE CO₂
101–113 (FWD) / 106–116 
(AWD-i) g/km

ZRÝCHLENIE 0–100 KM/H
11,2 (FWD) / 11,8 (AWD-i) sekúnd

* Kombinovaný cyklus   e‑CVT – elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom6 7



NEPREKONATEĽNÁ
STABILITA
V KAŽDEJ SITUÁCII
Pokračujte v ceste bez ohľadu na to, čo vám život prinesie. 
Yaris Cross s hybridným systémom AWD‑i ako jediné 
kompaktné hybridné SUV ponúka istotu v podobe 
inteligentného pohonu všetkých kolies. Systém AWD‑i 
zaručuje stabilitu a priľnavosť kolies, aby ste 
sa nedostali do problémov pri zatáčaní v prudkom 
daždi či zrýchľovaní na sypkom podklade. Tento systém 
s nízkou hmotnosťou automaticky prepína medzi 
pohonom predných a všetkých kolies, výsledkom čoho 
sú najnižšie hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ v tejto 
triede vozidiel, a to pri každodennom dochádzaní 
aj za extrémneho počasia.

POMOC NA DOSAH RUKY

V zložitých podmienkach 
vám Yaris Cross môže 
pomôcť prepínačom režimov 
systému AWD-i, ktorý ponúka 
na výber režim jazdy 
na nespevnených cestách a režim 
jazdy na snehu. Na zľadovatených, 
zasnežených a zablatených 
cestách pomáha znížiť pretáčanie 
kolies a prekĺzavanie pneumatík, 
aby udržal vozidlo na ceste a vy ste 
mohli pokračovať v jazde.
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SILNÝ A DÔMYSLENÝ

Ako vznikol tento energický štýl? 
Na to, aby Yaris Cross získal svoj 
osobitý vzhľad, dostala jeho 
karoséria výraznejší tvar diamantu 
a viac vystupujúce blatníky, 
čo vozidlu dodalo mohutný 
charakter SUV.

STVORENÝ
PRE ŽIVOT
V MESTE
Dizajn modelu Yaris Cross bol inšpirovaný 
ikonickým vzhľadom drahých kameňov a bol 
vytvorený tak, aby odzrkadľoval osobnosti 
a životné štýly európskych zákazníkov. 
Slovné spojenie „živý diamant“ vytvorili dizajnéri 
tohto vozidla na označenie jeho tvrdého, 
výrazného a prémiového vzhľadu.
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PRIŤAHUJE 
POZORNOSŤ MESTA

S modelom Yaris Cross Executive vás v meste 
nikto neprehliadne, či už parkujete alebo 
prechádzate okolo. Pôsobivý vonkajší dizajn ideálne 
dopĺňajú atraktívne 18" zliatinové disky kolies 
so strojovo opracovaným povrchom, s ktorými 
si zakaždým užijete ešte kultivovanejšiu jazdu. 

Mestskú atmosféru kabíny dotvárajú ozdobné prvky 
teplých strieborných odtieňov, detaily z matného 
chrómu a sedadlá čalúnené sivohnedou látkou 
s bočnými oporami zo syntetickej kože. A tak vždy, 
keď vyrazíte objavovať mesto, ostatní vás 
budú nasledovať.
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MENÍ KAŽDÝ DEŇ 
NA DOBRODRUŽSTVO
S modelom Yaris Cross Adventure žijete 
svoj život naplno. Účelné ochranné kryty 
nárazníkov vpredu a vzadu, tmavosivé 18" 
zliatinové disky kolies a štýlové strešné lišty 
mu dodávajú robustný, všestranný charakter. 
Ak je dobrodružstvo vaším únikom 
z každodennej reality a na víkend 
si so sebou beriete bicykle alebo iné 
športové vybavenie, potom potrebujete 
práve toto SUV so všestranným interiérom 
v prírodných farbách a sedadlami čalúnenými 
čiernou látkou s bočnými oporami 
zo syntetickej kože.
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PRIESTOR,
V KTOROM
VŠETKO IDE
AKO PO MASLE
Yaris Cross má správnu odpoveď na všetko, 
či už potrebujete pomocníka na nákupy alebo 
priestor pre svoje koníčky. Toto praktické, 
všestranné vozidlo ponúka elektricky ovládané 
dvere batožinového priestoru, ktoré viete 
aktivovať pohybom nohy, pokiaľ máte plné 
ruky. Inteligentne riešenú, flexibilnú podlahu 
batožinového priestoru* môžete nastaviť 
do rôznych výšok a rozdeliť na dve časti 
podľa toho, či potrebujete bezpečný úložný 
priestor pod podlahou alebo viac miesta 
na batožinu. Okrem toho tu nájdete háčiky 
na flexibilný popruh**, pomocou ktorého zaistíte 
počas jazdy čokoľvek, od tašiek až po bicykle 
a snowboardy. Praktickejší priestor na život len 
tak ľahko nenájdete.

VÁŠ PRIESTOR, 
VAŠE PRAVIDLÁ

Veľký batožinový priestor modelu 
Yaris Cross si môžete ešte zväčšiť 
pomocou zadných sedadiel 
delených v pomere 40:20:40, 
ktoré sa v tejto triede objavujú 
po prvýkrát. Získate tak potrebný 
priestor na veci, ktoré skrátka 
nemôžete nechať doma.

* Dvojúrovňová podlaha nie je dostupná s pohonom AWD‑i.
** Flexibilný popruh je dostupný ako príslušenstvo.16 17



BUĎTE STÁLE
PRIPOJENÍ A NIČ
VÁS NEVYVEDIE
Z MIERY
Toyota Smart Connect vám prináša vyspelý 
multimediálny systém a pokročilé možnosti pripojenia. 
Pomocou novej 9" dotykovej obrazovky s vysokým 
rozlíšením môžete jednoducho, intuitívne a bezpečne 
streamovať svoju obľúbenú hudbu, prijímať telefonické 
hovory či zobrazovať informácie o jazde. Súčasťou 
systému Toyota Smart Connect je online cloudová 
navigácia s informáciami o aktuálnom dianí 
na cestách, ktorá vás zbavuje stresu pri každej jazde. 
Komunitné upozornenia na nehody a rýchlostné 
radary v reálnom čase spolu s navigáciou s aktuálnymi 
dopravnými správami a aktualizáciami máp na diaľku 
sa postarajú o to, aby ste jazdili plynulejšie než 
kedykoľvek predtým. Plnofarebný 10" projekčný 
displej vám okrem toho premieta do zorného poľa 
dôležité informácie, takže sa môžete naplno sústrediť 
na to, na čom záleží.

NEODDELITEĽNÁ 
SÚČASŤ ŽIVOTA

Systém Toyota Smart 
Connect vám šetrí čas 
a energiu na každom kroku. 
Dokáže napríklad jednoducho 
vyhľadať dostupné parkovacie 
miesta na ulici alebo pomocou 
neho bez problémov zaplatíte 
poplatky za palivo či parkovanie*.

* Dostupnosť služieb inteligentného parkovacieho a tankovacieho asistenta je v SR zatiaľ obmedzená.18 19



HARMONICKÝ 
ŽIVOT
Komfort a ovládanie máte čisto 
vo svojich rukách, či už sa pripravujete 
na nadchádzajúci deň alebo ste na cestách bez 
svojho vozidla. Pomocou služieb diaľkového 
ovládania môžete pred jazdou vopred nastaviť 
teplotu v kabíne, zamknúť a odomknúť 
dvere alebo zapnúť výstražné svetlá, 
to všetko prostredníctvom aplikácie MyT 
na svojom smartfóne. Okrem toho si môžete 
užívať slobodu, ktorú vám prináša funkcia 
bezdrôtovej integrácie smartfónu vrátane 
systému Apple CarPlay™ s hlasovým 
asistentom Siri a systému Android Auto™ 
s asistentom Google. Po pripojení získate 
na veľkej dotykovej obrazovke vo vozidle prístup 
k svojim obľúbeným aplikáciám zo smartfónu, 
ako napríklad Spotify, WhatsApp, Mapy Google 
či Waze. Bez ohľadu na to, či prehrávate hudbu, 
telefonujete alebo počúvate doručené správy, 
váš život bude vždy v dokonalej harmónii.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.toyota‑europe.com/MyT/disclaimer

VŽDY A VŠADE PRIPOJENÍ

Nezáleží na tom, kde sa práve 
nachádzate. Rozšírená ponuka 
služieb konektivity dostupná 
prostredníctvom aplikácie MyT vám 
dodá pocit prepojenia s vozidlom. 
Môžete si plánovať a zdieľať cesty 
z pohodlia domova či vyhľadať svoje 
vozidlo prostredníctvom aplikácie, 
keď si nie ste istí, kde parkujete. 
Funkcia inštruktora hybridnej jazdy 
vám dokonca pomôže optimalizovať 
štýl jazdy na elektrinu a znížiť 
spotrebu paliva. S aplikáciou MyT 
žijete svoj život naplno.
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SPOĽAHNITE SA,
ŽE T‑MATE VÁM
KRYJE CHRBÁT
T‑Mate má zásluhu na tom, že Yaris Cross je vždy 
o krok vpred, bez ohľadu na to, aké prekvapenia 
vám deň prinesie. T‑Mate je označenie 
pre komplexný balík bezpečnostných 
a pokročilých asistenčných systémov pre vodiča 
od spoločnosti Toyota. Počnúc technológiami 
aktívnej bezpečnosti, ako je napríklad 
predkolízny bezpečnostný systém, 
až po poloautonómneho parkovacieho asistenta 
Toyota Teammate Advanced Park, ktorý vám 
dodáva istotu pri parkovaní. T‑Mate vám 
skrátka pomáha na rušných diaľniciach 
aj v preplnených mestách a chráni vás spolu 
s ostatnými cestujúcimi aj ďalšími účastníkmi 
cestnej premávky.

PREDKOLÍZNY 
BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM 
ROZŠÍRENÝ O NÚDZOVÉHO 
ASISTENTA RIADENIA 
A ASISTENTA ODBOČOVANIA 
NA KRIŽOVATKE

Keď vozidlo zaznamená 
riziko zrážky, predkolízny 
bezpečnostný systém vodiča 
upozorní vizuálne a pomocou 
výstražného zvukového signálu. 
Zároveň sa aktivuje 
brzdový asistent. Ak vodič 
včas nezabrzdí, systém automaticky 
aktivuje brzdy s cieľom 
znížiť pravdepodobnosť 
a závažnosť nárazu. Okrem toho 
dokáže včas rozpoznať chodcov 
(vo dne i v noci) a cyklistov 
(cez deň). Počas dňa sa vodič 
môže spoľahnúť na dodatočnú 
pomoc dvoch nových funkcií, 
asistenta odbočovania 
na križovatke a núdzového 
asistenta riadenia. Jeden zvyšuje 
bezpečnosť pri odbočovaní 
a druhý aktívne pomáha pri riadení 
a zvyšuje stabilitu vozidla pri 
vyhýbacích manévroch.

INTELIGENTNÝ ADAPTÍVNY 
TEMPOMAT

Inteligentný adaptívny tempomat 
(IACC) spája výhody adaptívneho 
tempomatu a systému 
rozpoznávania dopravných značiek. 
Automaticky udržiava vopred 
nastavenú rýchlosť a vzdialenosť 
od vpredu idúceho vozidla, 
pričom upozorňuje vodiča na zmenu 
maximálnej povolenej rýchlosti, 
aby mohol náležite prispôsobiť 
konštantnú rýchlosť jazdy.

AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE 
DIAĽKOVÝCH SVETIEL

Počas jazdy v noci kamera 
zaznamenáva svetlá ostatných 
vozidiel a automaticky prepína medzi 
diaľkovými a stretávacími svetlami. 
Vodič sa tak môže bezpečne 
sústrediť na cestu pred sebou.

ASISTENT UDRŽIAVANIA 
VOZIDLA V JAZDNOM PRUHU

V prípade, že začne vozidlo 
neúmyselne vybočovať 
z jazdného pruhu, aktivuje 
sa asistent riadenia, ktorý upraví 
smerovanie vozidla a udrží 
ho v strede aktuálneho pruhu.

SYSTÉM SLEDOVANIA 
MŔTVEHO UHLA

Upozorňuje vodiča na vozidlá, 
ktoré by nemusel vidieť 
vo vonkajších spätných zrkadlách.

SYSTÉM SLEDOVANIA 
DOPRAVY ZA VOZIDLOM 
A INTELIGENTNÉ PARKOVACIE 
SENZORY S FUNKCIOU 
AUTOMATICKÉHO BRZDENIA*

Senzory namontované v zadnej časti 
vozidla pri cúvaní z parkovacieho 
miesta rozpoznávajú vozidlá, 
ktoré sa k vám približujú z ľavej alebo 
pravej strany, ako aj nehybné objekty. 
Vozidlo spustí výstrahu a aktivuje 
brzdy, aby nedošlo k zrážke.

* Funkcia automatického brzdenia je dostupná len v kombinácii s automatickou prevodovkou. V prípade manuálnej prevodovky systém 
poskytuje výstražné zvukové signály.22 23



POHODLNE
SA USAĎTE,
UVOĽNITE SA
A ZAPARKUJTE 360-STUPŇOVÉ ZOBRAZENIE MESTA

Spájaním obrazu zo štyroch kamier vytvára 
panoramatický monitor takmer 360-stupňové 
zobrazenie okolia vozidla, čím vám uľahčuje 
parkovanie a zvyšuje bezpečnosť.

* Funkcia automatického brzdenia je dostupná len v kombinácii s automatickou prevodovkou. V prípade manuálnej prevodovky systém poskytuje výstražné zvukové signály.

Keď si v meste môžete vybrať ktorékoľvek 
parkovacie miesto, už vás nič nezastaví. 
S parkovacím asistentom Toyota Teammate 
Advanced Park bezpečne a s prehľadom 
zvládnete aj to najnáročnejšie manévrovanie, 
či už chcete pozdĺžne zaparkovať 
pred svojím obľúbeným podnikom 
alebo zacúvať na preplnenom 
parkovisku pred obchodným domom. 
Systém automaticky ovláda riadenie 
aj plynový a brzdový pedál namiesto vás, 
takže stres z parkovania je minulosťou. 
Keď k tomu pridáme ďalšie systémy ako 360° 
panoramatický monitor, systém sledovania 
mŕtveho uhla, inteligentné parkovacie senzory 
s funkciou automatického brzdenia* a systém 
sledovania dopravy za vozidlom s funkciou 
automatického brzdenia, budete sa v meste 
s balíkom T‑Mate cítiť oveľa bezpečnejšie, 
a to aj na tých najtesnejších miestach.
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VÝBAVA ACTIVE
Čistý dizajn SUV s nevyhnutnou úrovňou komfortu a bezpečnosti. 
Všetko prispôsobené pre život v meste.

VYBRANÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY

 — 16" oceľové disky kolies 
s ozdobnými krytmi

 — Halogénové projektorové 
predné svetlomety

 — LED svetlá denného svietenia
 — Manuálna klimatizácia 
(benzínový motor) / Automatická 
klimatizácia (hybridný pohon)

 — Multimediálny systém Toyota 
Touch® 2 so 7" farebnou 
dotykovou obrazovkou, 
2 reproduktory

 — Podpora Apple CarPlay* 
a Android Auto™

 — Farebný 4,2" multiinformačný 
TFT displej v prístrojovom štíte

 — Predkolízny bezpečnostný 
systém s funkciou rozpoznávania 
chodcov a cyklistov (PCS)

 — Asistent udržiavania vozidla 
v jazdnom pruhu (LTA)

 — Inteligentný adaptívny 
tempomat (IACC)

 — Automatické prepínanie 
diaľkových svetiel (AHB)

 — Systém rozpoznávania 
dopravných značiek (RSA)

 — Diaľkové ovládanie centrálneho 
zamykania

 — Elektricky ovládané okná vpredu
 — Elektricky nastaviteľné 
a vyhrievané vonkajšie spätné 
zrkadlá

 — Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný 
multifunkčný volant

 — Predná lakťová opierka
 — Elektrická parkovacia brzda
 — Plastová rohož batožinového 
priestoru

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.26 27



VÝBAVA COMFORT
Prirodzený štýl, pôsobivá úroveň pohodlia a výhod. 
Absolútna sebaistota v meste.

VYBRANÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY (navyše k výbave Active)

— 16" zliatinové disky kolies
— Hmlové LED svetlá
— Zadná parkovacia kamera
— Multimediálny systém 

Toyota Touch® 2 s 8" farebnou 
dotykovou obrazovkou, 
4 reproduktory

— Elektricky ovládané okná vzadu
— Kožený volant a hlavica 

radiacej páky
— Výškovo nastaviteľné 

sedadlo spolujazdca
— Strešné lyžiny

— Čelné sklo znižujúce hluk v kabíne
— Logo Yaris Cross v spodnej 

časti zadných bočných dverí
— Senzor dažďa
— Páčky radenia pre automatickú 

prevodovku Multidrive S
— Volič jazdných režimov 

(Normal, Snow, Trail)*
— Automatický diferenciál 

s obmedzenou svornosťou 
(Auto LSD)*

— Asistent pre zjazd z kopca (DAC)*

VOLITEĽNÉ PAKETY VÝBAVY:

— Paket Tech (viď ďalšia strana)
— Paket Style (viď ďalšia strana)

* Iba s pohonom AWD‑i28 29



Výrazný dizajn, žiadané technológie. 
Dokonalá kombinácia do mesta.

VÝBAVA COMFORT S PAKETMI STYLE A TECH

PAKET TECH

— Vyhrievané predné sedadlá
— Predné a zadné parkovacie 

senzory
— Parkovacie senzory s funkciou 

rozpoznania prekážky (ICS) 
a automatickým brzdením*

— Vnútorné spätné zrkadlo 
s automatickou clonou

— Elektricky sklopné vonkajšie 
spätné zrkadlá

— Farebný 7" multiinformačný TFT 
displej v prístrojovom štíte

— Multimediálny systém Toyota 
Smart Connect® s 9" farebnou 
HD dotykovou obrazovkou

— 6 reproduktorov
— Podpora Apple CarPlay** 

a Android Auto™ s bezdrôtovým 
pripojením

— Navigácia Connected 
s predplatenými dátami na 4 roky 
(aktualizácia máp online)

— Diaľkové ovládanie výstražných 
svetiel a uzamknutia dverí 
cez aplikáciu MyT na 4 roky

— Elektricky ovládaná bedrová 
opierka sedadla vodiča (len pre 
hybridný pohon)

PAKET STYLE***

 — 17" zliatinové disky kolies
 — Bi-LED predné svetlomety
 — Zadné LED svetlá
 — Predné LED smerové svetlá
 — Zadné sekvenčné LED smerové 
svetlá

 — Zatmavené zadné okná 
(Privacy glass)

 — Ambientné LED osvetlenie 
interiéru

 — Čierne čalúnenie stropu
 — Čierne obloženie spodnej časti 
palubnej dosky

* Nedostupné s manuálnou prevodovkou.
** Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
*** Podmienené objednaním paketu Tech.30 31



VÝBAVA EXECUTIVE
Kultivovaný štýl, výnimočný komfort a skvelá výbava. 
Skutočná mestská dômyselnosť.

VYBRANÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY (navyše k výbave Comfort s paketmi Style a Tech)

— 18" zliatinové disky kolies
— Automatická klimatizácia 

dvojzónová
— Smart Entry & Start – 

bezkľúčové odomykanie 
a štartovanie

— Monitor mŕtveho uhla (BSM)
— Upozornenie na dopravu 

za vozidlom s funkciou 
automatického brzdenia 
(RCTAB)

— Diaľkové ovládanie 
klimatizácie cez aplikáciu 
MyT na 4 roky

— Vyhrievanie čelného skla
— Vyhrievanie volantu
— Sivohnedé látkové čalúnenie 

sedadiel v kombinácii 
s čiernou kožou

— Elektricky ovládaná bedrová 
opierka vodiča

— Bezdrôtové nabíjanie 
telefónu v stredovom paneli

— Ambientné LED osvetlenie 
interiéru

— Sklopné zadné sedadlá, 
delenie 40:20:40

— Dvojúrovňová podlaha 
batožinového priestoru 
s možnosťou rozdelenia 
v pomere 40:60*

— Flexibilné pásy 
v batožinovom priestore 
na uchytenie nákladu

— Lakovaná horná časť 
prednej mriežky

— Možnosť dvojfarebného 
lakovania karosérie

VOLITEĽNÉ PAKETY VÝBAVY:

— Paket Smart
• Poloautonómny parkovací 

asistent Toyota Teammate 
Advanced Park

• Panoramatický monitor 
360°

• Multimediálny systém 
Toyota Touch 2® 
s 8" farebnou dotykovou 
obrazovkou

• Navigácia Go (aktualizácia 
máp 2× ročne)

• Podpora Apple CarPlay* 
a Android Auto™ 
s pripojením cez kábel

* Nedostupné s pohonom AWD‑i.
** Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.32 33



VÝBAVA ADVENTURE
Robustný, všestranný charakter a intuitívne technológie. 
Stvorený pre aktívny životný štýl.

VYBRANÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY (navyše k výbave Executive)

— Predný a zadný nárazník 
so spodnou ochranou

— Dvojfarebné lakovanie karosérie
— Čierne látkové čalúnenie 

sedadiel v kombinácii s kožou
— Čierne čalúnenie stropu

VOLITEĽNÉ PAKETY VÝBAVY:

— Paket VIP
• Adaptívne svetlomety
• Automatické nastavenie 

skolnu svetlometov
• 10" projekčný head-up displej
• Elektricky otvárateľné dvere 

batožinového priestoru 
so senzorom na pohyb nohy

• Paket Skyview*
• Panoramatická strecha
• Manuálne ovládaná roleta 

panoramatickej strechy
• Kozmetické zrkadlá v slnečných 

clonách bez osvetlenia

* Podmienené objednaním paketu VIP.34 35



VÝBAVA GR SPORT
Unikátny športový dizajn a špeciálne vyladenie zavesenia kolies. 
Jazda ešte nikdy nebola tak vzrušujúca.

VYBRANÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY (navyše k výbave Executive)

— Dvojfarebné lakovanie karosérie
— Predná mriežka v dizajne 

sieťoviny s logom GR SPORT
— Zadný difúzor a dekór zadného 

nárazníka v dizajne GR SPORT
— Logo GR SPORT na dverách 

batožinového priestoru
— Čierne perforované čalúnenie 

sedadiel Alcantara s červeným 
prešívaním a logom GR

— Perforovaný kožený volant 
s červeným prešívaním 
a logom GR SPORT

— Hliníkové pedále
— Predné prahové lišty dverí 

s logom GR SPORT
— Logo GR SPORT na prístrojovom 

paneli a štartovacom tlačidle
— Čierne čalúnenie stropu

VOLITEĽNÉ PAKETY VÝBAVY:

— Paket VIP
• Adaptívne svetlomety
• Automatické nastavenie 

skolnu svetlometov
• 10" projekčný head-up displej
• Elektricky otvárateľné dvere 

batožinového priestoru 
so senzorom na pohyb nohy
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JEDNOFAREBNÉ LAKY KAROSÉRIE

* Perleťový lak. § Metalický lak.
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DVOJFAREBNÉ PREVEDENIA

Strecha vo farbe 209 Čierna – nočná obloha§ Strecha vo farbe 202 Čierna – hviezdna Strecha vo farbe 
5C2 Zlatá – mosadzná§
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16" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi, 
pneumatiky 205/65 R16

Pre výbavu Active

18" čierne lesklé zliatinové disky kolies, 
pneumatiky 215/50 R18

Pre výbavu Adventure

16" strieborné zliatinové disky kolies, 
pneumatiky 205/65 R16

Pre výbavu Comfort

17" čierne brúsené zliatinové disky kolies, 
pneumatiky 215/55 R17

Pre výbavu Comfort s paketom Style

18" čierne brúsené zliatinové disky kolies, 
pneumatiky 215/50 R18

Pre výbavu Executive

18" čierne brúsené zliatinové disky kolies,  
pneumatiky 215/50 R18 

Pre výbavu GR SPORT

PONUKA DISKOV KOLIES PONUKA ČALÚNENIA SEDADIEL

Čierne látkové čalúnenie

Pre výbavu Active

Čierne látkové čalúnenie  
v kombinácii s kožou

Pre výbavu Adventure

Čierne látkové čalúnenie 
s prešívaním

Pre výbavu Comfort

Čierne čalúnenie Alcantara 
s červeným prešívaním 
a perforovaním

Pre výbavu GR SPORT

Sivohnedé látkové čalúnenie  
v kombinácii s čiernou kožou

Pre výbavu Executive
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TRANSPORT

Nech už sú vaše koníčky akékoľvek, 
odviezť všetko potrebné 
nie je problém.

DOBRODRUŽSTVO

Doprajte svojmu vozidlu Yaris Cross 
vylepšenú ochranu po celý rok. 
Postarajú sa o to bočné nášľapy 
z nehrdzavejúcej ocele a lapače 
nečistôt vpredu i vzadu, s ktorými 
vozidlo získa atraktívny robustný vzhľad. 
Zobrazené s voliteľnými diskami; 
18" strieborné zliatinové disky kolies 
s 20 lúčmi.

OCHRANA

Komplexný balík ochranných 
prvkov udrží váš Yaris Cross 
počas nasledujúcich rokov 
v najlepšom možnom stave.

PRÍSLUŠENSTVO 
NA MIERU

PRIEČNY STREŠNÝ NOSIČ

Aerodynamicky tvarované, uzamykateľné 
priečne lišty, ktoré môžete použiť s rôznym 
príslušenstvom na pripevnenie nákladu.

STREŠNÝ BOX NA LYŽE

Tento veľkoobjemový aerodynamický box 
na lyže môžete uzamknúť a dá sa otvárať 
z oboch strán vozidla.

ODNÍMATEĽNÉ TAŽNÉ ZARIADENIE

Využite ťažnú kapacitu svojho 
vozidla naplno. Keď ťažné zariadenie 
práve nepotrebujete, môžete ho odstrániť.

OCHRANNÉ FÓLIE

Zachovajte dokonalý stav svojho 
vozidla pomocou ochranných 
fólií určených na dvere, nárazníky, 
strechu a kryty spätných zrkadiel.

OCHRANNÝ KRYT 
ZADNÝCH SEDADIEL

Zosilnený plastový ochranný kryt 
zabráni opotrebovaniu zadných 
sedadiel a ich poškodeniu 
od batožiny či bicyklov.

ROHOŽ DO BATOŽINOVÉHO 
PRIESTORU

Odolná plastová rohož 
do batožinového priestoru, 
vytvorená presne na mieru pre 
vaše vozidlo, zachytáva blato, 
kvapaliny a ďalšie nečistoty.

BOČNÉ LIŠTY KAROSÉRIE

Špeciálne navrhnuté bočné lišty 
karosérie ochránia dvere vozidla 
pred náhodnými ťukancami 
a škrabancami.

STREŠNÝ NOSIČ BICYKLOV

Nosič bicyklov s uzamykaním 
(k bicyklu aj strešnému nosiču) 
môžete namontovať na oboch 
stranách vozidla.

STREŠNÝ NOSIČ NA LYŽE 
A SNOWBOARDY

Tento nosič lyží s jednoduchým 
používaním je určený na prepravu 
štyroch párov lyží alebo 
dvoch snowboardov.

Zobrazené s voliteľnými diskami; 
16" lesklé čierne zliatinové disky 
kolies s 5 dvojitými lúčmi.
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OSOBITÝ 
ŠTÝL
STRIEBORNÉ DOPLNKY

Dizajnové prvky, ako napríklad ozdobné 
lišty predného a zadného nárazníka 
v striebornom prevedení, ešte vylepšujú 
osobitý vzhľad modelu Yaris Cross 
a pridávajú mu na atraktivite.

Zobrazené s voliteľnými diskami; 
18" čierne zliatinové disky kolies 
s brúseným povrchom a 20 lúčmi.

ČIERNE DOPLNKY

Pre dosiahnutie ešte dômyselnejšieho 
vzhľadu modelu Yaris Cross zvoľte 
čierne dizajnové prvky. K dispozícii 
sú ozdobné lišty dverí a spodnej časti 
veka batožinového priestoru v lesklej 
čiernej úprave.

Zobrazené s voliteľnými diskami; 
17" sivé zliatinové disky kolies 
s brúseným povrchom a 10 lúčmi.

CHRÓMOVANÉ DOPLNKY

Doprajte svojmu modelu Yaris Cross 
štipku elegancie navyše a vyberte 
si atraktívne ozdobné lišty dverí a spodnej 
časti veka batožinového priestoru 
v chrómovanom prevedení.

Zobrazené s voliteľnými diskami; 17" lesklé 
čierne zliatinové disky kolies s 10 lúčmi.

Celú ponuku príslušenstva nájdete na webovej stránke predajcu vozidiel Toyota.44 45



TECHNICKÉ ÚDAJE

SPOTREBA A EMISIE

 Hybrid 

1.5 l TNGA Hybrid 
e‑CVT – FWD

 Hybrid 

1.5 l TNGA Hybrid 
e‑CVT – AWD‑i

 Benzín 

1.5 l TNGA benzín 
6 M/T – FWD

 Benzín 

1.5 l TNGA benzín 
Multidrive S – FWD

Spotreba paliva (príslušné právne predpisy)
Kombinovaný cyklus [l/100km] 4,4–5,0 4,7–5,1 5,9 5,9–6,0
Nízka rýchlosť [l/100km] 3,1–3,7 3,7–4,2 7,1–7,2 7,0–7,1
Stredná rýchlosť [l/100km] 3,3–3,8 3,6–4,0 5,3–5,4 5,2–5,3
Vysoká rýchlosť [l/100km] 3,9–4,4 4,1–4,4 5,1 5,0
Veľmi vysoká rýchlosť [l/100km] 6,1–6,7 6,3–6,7 6,4 6,7–6,8
Palivo Bezolovnatý benzín, 

najm. 95 oktánov
Bezolovnatý benzín, 
najm. 95 oktánov

Bezolovnatý benzín, 
najm. 95 oktánov

Bezolovnatý benzín, 
najm. 95 oktánov

Objem palivovej nádrže [l] 36 36 42 42
Emisie oxidu uhličitého, CO₂ (príslušné právne predpisy)
Kombinovaný cyklus [g/km] 101–113 106–116 133–134 135
Nízka rýchlosť [g/km] 70–84 83–95 162–163 160–161
Stredná rýchlosť [g/km] 75–86 81–90 121–122 118–119
Vysoká rýchlosť [g/km] 88–99 92–100 115 114
Veľmi vysoká rýchlosť [g/km] 137–153 142–152 144–146 152–153
Emisie výfukových plynov (nariadenie ES 715/2007 doplnené nariadením ES 2018/1832AP)
Emisná norma EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP
Oxid uhoľnatý, CO [mg/km] 157,1 97,5 165 177,9
Uhľovodíky, THC [mg/km] 16,1 9,8 11 16,8
Uhľovodiky, NMHC [mg/km] 13,5 8,3 8,3 14,6
Oxidy dusíka, NOx [mg/km] 7 3,3 9,1 9,3
Pevné častice [mg/km] – – 0,01 0,11
Vonkajšia hladina hluku ‑ pohybujúce sa vozidlo [dB(A)] 68 68 67 69
Vonkajšia hladina hluku ‑ stojace vozidlo [dB(A)] 71 67 75 75

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ sa merajú v riadenom prostredí za použitia vzorového sériovo vyrábaného vozidla v súlade s požiadavkami novej metodiky merania WLTP podľa 
Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 a príslušných novelizácií. Pre konkrétne konfigurácie vozidla sa môže spotreba paliva a emisie CO₂ vypočítavať na základe objednanej voliteľnej výbavy. 
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ vášho vozidla sa môžu od nameraných alebo vypočítaných hodnôt líšiť, pretože na spotrebu a emisie CO₂ má vplyv štýl jazdy a ďalšie aspekty 
(ako napr. stav vozovky, hustota dopravy, stav vozidla, nahustenie pneumatík, zaťaženie, počet cestujúcich a pod.). Ďalšie informácie k novej metodike merania WLTP nájdete na stránkach: 
www.toyota‑europe.com/world‑of‑toyota/feel/environment/worldwide‑harmonized‑light.

MOTOR

 Hybrid 

1.5 l TNGA Hybrid  
e‑CVT

 Benzín 

1.5 l TNGA benzín
6 M/T

 Benzín 

1.5 l TNGA benzín 
Multidrive S

Kód motora M15A‑FXE M15A‑FKS M15A‑FKS
Počet valcov 3 valce v rade 3 valce v rade 3 valce v rade
Rozvodový mechanizmus DOHC, 4 ventily, IN: VVT‑iE EX: VVT‑i DOHC, 4 ventily, IN: VVT‑iW EX: VVT‑i DOHC, 4 ventily, IN: VVT‑iW EX: VVT‑i
Palivový systém Nepriame vstrekovanie paliva Priame vstrekovanie paliva Priame vstrekovanie paliva
Zdvihový objem [cm3] 1490 1490 1490
Vŕtanie × zdvih [mm × mm] 80,5 × 97,6 80,5 × 97,6 80,5 × 97,6
Kompresný pomer 14,0:1 14,0:1 14,0:1
Maximálny výkon [k] 92 125 125
Maximálny výkon [kW/ot. min-1] 68/5500 92/6600 92/6600
Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min-1] 120/3600–4800 153/4800–5000 153/4800–5000
Maximálny výkon hybridného systému [k] 116
Maximálny výkon hybridného systému [kW] 85

PREDNÝ ELEKTRICKÝ MOTOR AKUMULÁTOR HYBRIDNÉHO POHONU

Typ Synchrónny motor s permanentným magnetom Typ Lítiovo‑iónový
Maximálny výkon [kW] 59 Nominálne napätie [V] 177,6
Maximálny krútiaci moment [Nm] 141 Počet batériových modulov 48

Kapacita akumulátora [Ah] 4,3

VÝKON

 Hybrid 

1.5 l TNGA Hybrid 
e‑CVT

 Benzín 

1.5 l TNGA benzín 
6 M/T

 Benzín 

1.5 l TNGA benzín 
Multidrive S

Maximálna rýchlosť [km/h] 170 180 180
0–100 km/h [sekúnd] 11,2 / 11,8* 10,9 11,7
Koeficient odporu vzduchu 0,35 / 0,36* 0,35 0,35

Multidrive S = prevodovka s plynule meniteľným prevodom   M/T = manuálna prevodovka   e‑CVT = elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom   * AWD‑i
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TECHNICKÉ ÚDAJE

15
95

 m
m

1517/1527§ mm

1765 mm

2560 mm

4180 mm

860 mm 1504/1517/1527§ mm

1765 mm

760 mm

ZAVESENIE KOLIES

 Hybrid 

1.5 l TNGA Hybrid 
e‑CVT

 Benzín 

1.5 l TNGA benzín 
6 M/T

 Benzín 

1.5 l TNGA benzín 
Multidrive S

Predné Vzpery Macpherson Vzpery Macpherson Vzpery Macpherson
Zadné Dvojité lichobežníky* / Torzná tyč Torzná tyč Torzná tyč

BRZDY
1.5 l TNGA Hybrid 
e‑CVT

1.5 l TNGA benzín 
6 M/T

1.5 l TNGA benzín 
Multidrive S

Predné Ventilované kotúčové Ventilované kotúčové Ventilované kotúčové
Zadné Kotúčové Kotúčové Kotúčové

HMOTNOSŤ A ŤAŽNÁ KAPACITA
1.5 l TNGA Hybrid 
e‑CVT

1.5 l TNGA benzín 
6 M/T

1.5 l TNGA benzín 
Multidrive S

Celková hmotnosť [kg] 1690 / 1775* 1625 1640
Pohotovostná hmotnosť [kg] 1170–1360 1110–1225 1130–1225
Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu [kg] 750 1350 1350
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] 550 550 550

ROZMERY EXTERIÉRU

Dĺžka [mm] 4180
Šírka [mm] 1765
Výška [mm] 1595
Rozchod kolies vpredu [mm] 1517 / 1527§

Rozchod kolies vzadu [mm] 1504 / 1517 / 1527§

Predný previs [mm] 860
Zadný previs [mm] 760
Rázvor [mm] 2560
Svetlá výška [mm] 170

ROZMERY INTERIÉRU

Dĺžka [mm] 1840
Šírka [mm] 1430
Výška[mm] 1205

RIADENIE

Priemer otáčania [m] 10,6

* AWD‑i. § So 16" diskami kolies.

BATOŽINOVÝ PRIESTOR

Objem batožinového priestoru (po kryt batožinového priestoru) [l] 320* / 397
Objem batožinového priestoru (pri naložení po strechu so sklopenými zadnými sedadlami) [l] 1097
Dĺžka batožinového priestoru (nesklopené zadné sedadlá) [mm] 785
Šírka batožinového priestoru [mm] 1402
Výška batožinového priestoru [mm] 852
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Toyota má snahu ísť nad rámec nulových 
dopadov na životné prostredie a zanechať 
svet v lepšom stave ako predtým. Za týmto 
účelom sme si definovali šesť výziev, 
ktoré chceme splniť do roku 2050. 
Každá z nich je mimoriadne náročná, 
sme však odhodlaní dosiahnuť pozitívny 
a trvalo udržateľný vplyv na spoločnosť 
aj prírodu ako celok.

Viac informácií o opatreniach, ktoré Toyota venuje 
problematike životného prostredia, nájdete na adrese: 
www.toyota.sk/world-of-toyota/ alebo sa obráťte 
na miestneho predajcu vozidiel Toyota.

* Metodika LCA automobilky Toyota, aplikovaná na našich vozidlách, bola posúdená 
a schválená TÜV Rheinland a získala certifikáciu podľa normy ISO14040/14044.

ÚPLNÝ POKOJ NA DUŠI 
S TOYOTOU

Viac informácií o ochrane svojho automobilu nájdete na adrese: www.toyota.sk

¹ Podrobnosti týkajúce sa záruky sú k dispozícii u dealerov značky Toyota.
² V rámci záruky ponúkame tiež vrátenie nákladov spojených s odtiahnutím vozidla do autorizovaného servisu Toyota.

SERVISNÝ PROGRAM PRE HYBRIDNÉ VOZIDLÁ

Program „Predĺžená starostlivosť o akumulátor 
hybridného pohonu“¹ zahŕňa prehliadku raz ročne 
alebo každých 15 tis. km (podľa toho, čo nastane skôr), 
a to po dobu až 10 rokov od dátumu registrácie vozidla.

KVALITNÝ SERVIS TOYOTA

Servisnú údržbovú prehliadku vašej Toyoty musíte 
absolvovať najmenej raz ročne / každých 15 000 km 
(podľa toho, čo nastane skôr).

NÍZKE NÁKLADY NA ÚDRŽBU TOYOTY

Všetky vozidlá Toyota boli navrhnuté tak, aby boli 
minimalizované náklady na ich údržbu.

ORIGINÁLNE DIELY TOYOTA

Vo vašom vozidle boli použité iba originálne 
a schválené diely, preto si môžete byť istí najvyššou 
kvalitou Toyota.

KOMPLEXNÁ ZÁRUKA

Na akúkoľvek poruchu spôsobenú výrobnou alebo 
montážnou¹ chybou v každom novom vozidle Toyota 
sa vzťahuje záruka na dobu až 3 roky alebo 100 000 km.²

TOYOTA EUROCARE

Vychutnajte si cestovanie s pocitom bezpečia vďaka 
bezplatnej asistenčnej službe Toyota Eurocare 
v 40 európskych krajinách, poskytované počas 
3 rokov. Pokiaľ budete navštevovať autorizovaný servis 
aj po 3 roku, bude Vám poskytovaná asistenčná služba 
Toyota Eurocare po dobu životnosti Vášho vozidla.

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO TOYOTA

Originálne príslušenstvo Toyota bolo navrhnuté 
a vyrobené s rovnakým dôrazom na detail ako 
celé vozidlo. Na všetky prvky príslušenstva Toyota 
zakúpené spoločne s vozidlom sa vzťahuje záruka 3 roky.²

VÝZVA 1
NULOVÉ EMISIE CO₂ 
V NOVÝCH VOZIDLÁCH

Do roku 2050 chceme znížiť emisie CO₂ produkované 
našimi vozidlami o 90% (v porovnaní s úrovňou 
z roku 2010). Za týmto účelom budeme podporovať 
vývoj nových vozidiel s nulovými uhlíkovými emisiami 
a urobíme všetko pre to, aby sme zvýšili záujem o tieto 
vozidlá zo strany verejnosti.

VÝZVA 3
NULOVÉ EMISIE CO₂ Z NAŠICH TOVÁRNÍ

S cieľom znižovať uhlíkové emisie v našich výrobných 
závodoch sa zameriavame na zdokonaľovanie nami 
používaných technológií a prechod na alternatívne 
zdroje energie. Sme odhodlaní zvyšovať energetickú 
efektivitu našich závodov a používať obnoviteľné 
zdroje energie, ako je napr. slnko alebo vietor, 
rovnako ako energiu s nízkou uhlíkovou stopou, 
napr. z vodíka.

VÝZVA 5
SPOLOČENSKÁ PODPORA MYŠLIENKY 
RECYKLÁCIE A ZAVÁDZANIA SYSTÉMOV 
VÝROBY ZALOŽENÝCH NA RECYKLÁCII

Už 40 rokov pracujeme na opätovnom spracovaní 
použitých materiálov. Vďaka tomu je dnes možné 95% 
materiálov z vašej Toyoty recyklovať a opätovne použiť. 
Okrem toho ponúkame inovatívne spôsoby 
likvidácie vozidiel po tom, čo dôjdu na koniec svojej 
životnej cesty.

VÝZVA 2
NULOVÉ EMISIE CO₂ POČAS CELÉHO 
ŽIVOTNÉHO CYKLU PRODUKTU

Pri realizácii našich projektov sa snažíme, aby boli 
šetrnejšie k životnému prostrediu. Analyzujeme každý 
konštrukčný prvok našich automobilov, aby sme 
si boli istí, že v priebehu celého životného cyklu 
bude jeho vplyv na životné prostredie, pokiaľ možno, 
čo najmenší*.

VÝZVA 4
MINIMALIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA 
SPOTREBY VODY

S ohľadom na znižovanie spotreby vody sme v našich 
výrobných závodoch začali zachytávať dažďovú vodu. 
Taktiež sme vyvinuli technológiu čistenia, 
aby sme nami používanú vodu dokázali znova 
využiť alebo ju bezpečne vrátiť do miestneho 
vodohospodárskeho systému.

VÝZVA 6
SPOLOČNOSŤ BUDÚCNOSTI, KTORÁ ŽIJE 
V HARMÓNII S PRÍRODOU

S cieľom zachovať a zlepšovať našu koexistenciu 
s prírodou organizujeme kampane zalesňovania 
a vysádzania stromov, pripravujeme ekologické 
mestské projekty a ďalšie iniciatívy, či už v rámci našich 
vlastných prevádzok alebo aj mimo nich. Naším cieľom 
je rozvoj spoločnosti, ktorú charakterizuje harmonické 
súžitie ľudí s prírodou.
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Všetky prvky vybavenia zobrazené v katalógu sa môžu líšiť podľa zvolenej verzie. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. Podľa našich znalostí a vedomostí zodpovedali 
všetky informácie uvedené v publikácii v dobe jej vydania skutočnosti. Podrobnosti v technických údajoch o vozidle a vybavení sú závislé na miestnych podmienkach a môžu sa preto líšiť od modelov dostupných 
vo Vašom regióne. Informujte sa prosím u svojho predajcu o detailoch týkajúcich sa príslušných špecifikácií a vybavenia. Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek detail 
v technických údajoch, špecifikáciách a výbave bez predchádzajúceho upozornenia. ©2021 vlastní NV Toyota Motor Europe (TME). Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť žiadnym spôsobom reprodukovaná bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o.
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